Machtigingsformulier
Ja, IK WIL LOGOS INSTITUUT HELPEN!
Eenmalig: een bijdrage van
Vaker: een bijdrage van

per maand

€ 10,€

per maand
per

Zijn geloof en
wetenschap met
elkaar in tegenspraak?

Rekeningnummer: N L
Naam (zoals bekend bij de bank):

Hoe oud is de aarde?

Emailadres:

Is evolutie te rijmen
met het christelijk
geloof?

Telefoonnummer:
Voorletters:

Naam:

Adres:

Hebben dino’s en
mensen samen
geleefd?

Postcode en plaats:
Geboortedatum:
Datum:

antwoorden?
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Plaats van ondertekening:

Handtekening:
Vul dit formulier online in op logos.nl/doneer of stuur het in een
gefrankeerde envelop naar: Logos Instituut t.a.v. D.J. Tiemersma,
Ambachtstraat 3, 3732 CN De Bilt
(Hiermee geef ik Logos Instituut ook toestemming mijn adresgegevens op te slaan en mij te informeren over activiteiten; elke correspondentie zal een duidelijke afmeldmogelijkheid bevatten)
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De Bijbel. Bron van kennis over
verleden, heden en toekomst
LOGOS

INSTITUUT

WWW.LOGOS.NL

“...Ik zit in groep 6 en ik doe mijn spreekbeurt over fossielen. Maar in al de
boeken die ik van de bieb geleend heb, gaan ze uit van miljoenen jaren. Ik wil iets
vertellen over hoe fossielen zijn ontstaan en hoe ze eruit zien. Kunt u iets mailen?
Of heeft u tips voor boeken of het internet?...”
“...Gisteren was een collega bij de presentatie van een evolutionistisch boek. Vandaag kwam ze triomfantelijk binnen en vertelde dat er nu eindelijk de mogelijkheid
is om het theïstisch evolutionisme te onderwijzen en de idee van een zesdaagse
schepping vaarwel te zeggen. Ik zoek goed onderwijsmateriaal om de dwaling van
gemeenschappelijke afstamming van alle levensvormen te bestrijden...”
“...Je weet niet hoe moeilijk het is om als student staande te blijven als je wordt
gezien als een primitieveling uit een vergane tijd. Door de contacten die jullie me
hebben gegeven, met wetenschappers en andere studenten wereldwijd, heb ik
weer moed gevat...”
Enkele voorbeelden van e-mails, zoals we die regelmatig binnenkrijgen,
onderstrepen de dringende behoefte aan Bijbelgetrouw materiaal. Logos
Instituut staat voluit voor de (historische) betrouwbaarheid van de Bijbel
en ontwikkelt Bijbelgetrouw materiaal voor kinderen,
opvoeders, onderwijzers, studenten en academici.

UITGANGSPUNTEN
Logos Instituut helpt bij het zoeken naar
antwoorden op vragen rond geloof, Schriftgezag
en wetenschap. Ons uitgangspunt hierbij is
dat de Bijbel gezaghebbend spreekt over het
verleden, het heden en de toekomst. We hoeven
wetenschappelijke uitspraken niet te negeren, we
moeten ze toetsen en in het juiste, Bijbelse, kader
plaatsen. We willen mensen helpen om schijnbare
dilemma’s te doorzien en de feiten binnen de juiste
kaders te interpreteren. Helpt u ons dit werk te blijven
doen?

THUISBASIS EN VRAAGBAAK
Logos Instituut wil als thuisbasis dienen voor diegenen die in hun leven, werk en
geloof uitgedaagd worden door vragen rond het gezag van de Bijbel.
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Logos Instituut biedt op haar website materialen aan voor iedereen
die betrokken is bij:
• Opvoeding (ouders én kinderen)
• Onderwijs (en kinder- en jongerenwerk in de kerken)
• Onderzoek (studenten en wetenschappers)
Wellicht hebt u zelf geen vragen op dit gebied, maar uw kinderen,
kleinkinderen of anderen in uw omgeving wel. Wij hebben uw steun
nodig om een betrouwbare vraagbaak te kunnen zijn.
Logos Instituut heeft een prachtige website
met waardevolle, leerzame artikelen en allerlei
ander materiaal. Logos Instituut organiseert
daarnaast congressen, avonden en kleinschalige
ontmoetingen over verschillende wetenschappelijke
vakgebieden. Bij Logos Instituut is een groot
aantal wetenschappers betrokken. U kunt ons ook
uitnodigen voor spreekbeurten en gastlessen voor
diverse leeftijdsgroepen en studieniveaus.

HELPT U MEE?
Voor al dit werk en de verdere ontwikkeling heeft Logos
Instituut uw steun nodig. Wilt u ook een steentje bijdragen aan
de activiteiten van Logos Instituut door gebed, vrijwilligerswerk
en/of een financiële bijdrage?
Logos Instituut is een stichting die zonder subsidies werkt
en afhankelijk is van giften. Daarom is uw financiële steun
onmisbaar. U kunt eenmalig een bedrag overmaken via bijgaande
machtiging. Als u ons blijvend wilt steunen voor een bepaald
bedrag per maand, is dat eveneens mogelijk. De belastingdienst
heeft ons aangemerkt als een Algemeen Nut Beogende Instelling
(ANBI), daarom zijn uw giften aan Logos Instituut aftrekbaar.
Ons bankrekeningnummer is NL53 INGB 0007 6553 73 t.n.v.
Logos Instituut. Heeft u nog vragen dan kunt u contact opnemen
via ons mailadres: info@logos.nl.
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